ESBORRANY DE L'ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DE LA JUNTA DE GOVERN
LOCAL CELEBRADA EL DIA VINT-I-SET DE DESEMBRE DE DOS MIL QUATRE.
En la Casa Consistorial de l'Ajuntament d'Onda, sent les huit hores i quinze minuts del dia
de vint-i-set de desembre de dos mil quatre, es reuneixen en el Saló de Comissions, a fi
de celebrar sessió ordinària de la Junta de Govern Local, en primera convocatòria, i davall
la Presidència de l’Alcalde, Enrique Navarro Andreu, els següents Tinents d'Alcalde:
María Lidón Adelantado Puchal
José Martínez Belloso
José Miguel Morte Poles
Joaquín Nebot Monzonís (Excusa)
Antonio López Marín de Robles
Juan Miguel Salvador Pérez
Joaquín Aguilella Aguilella
Assistits del Secretari accidental, Salvador Alós Aguilella, i de la Interventora de Fons,
María Dolores Zanón García.
Existint quòrum suficient, la Presidència declara oberta la sessió, i es procedeix a
l'examen dels assumptes que a continuació es relacionen:

PRIMERA PART: PART RESOLUTÒRIA.
1er) APROVACIÓ, SI PROCEDEIX, DE L'ESBORRANY DE L'ACTA DE LA SESSIÓ
ORDINÀRIA DE DATA 20 DE DESEMBRE DE 2004.
La Presidència pregunta als senyors Tinents d'Alcalde assistents, si desitgen formular
alguna observació a l'esborrany de l'acta de la sessió ordinària celebrada en data 20 de
desembre de 2004, la qual els va ser distribuïda amb l'Ordre del Dia i la convocatòria
d'aquesta sessió.
No formulant-se observacions, l'esborrany de l'acta queda aprovat per unanimitat.

2n) PROPOSTA D'APROVACIÓ DE L'EXPEDIENT PER A L'ALIENACIÓ DE LA
PARCEL·LA SOBRANT DE 38 M2 EN L'AVINGUDA MEDITERRANI CANTÓ AMB
L'AVINGUDA ANDALUCIA.
Comença la consideració d’aquest punt de l'Ordre del Dia amb la lectura de la proposta
d'acord de data 22 de desembre de 2004, del Tinent Alcalde delegat de l’Àrea d’Hisenda,
Contractació i Serveis, que es passa a transcriure literalment:
“Joaquín Aguilella Aguilella, Tinent Alcalde delegat de l'Àrea d'Hisenda, Contractació i
Serveis, per Decret de l'Alcaldia número 1172/2003, de 24 de juny.
RESULTANT que la Junta de Govern Local de data 20/12/2004 va aprovar la incoació
d'expedient per a l'alienació de l'immoble de referència.

VIST l'informe emès per l'Arquitecte municipal en data 3/11/2003.
VIST l'informe emès per la Interventora de Fons en data 21/12/2004.
VIST l'informe emès per l'Oficial Major en data 21/12/2004.
VISTA la fiscalització de conformitat d'aquesta Proposta realitzada per la Interventora
municipal.

CONSIDERANT el que disposa l'article 23,2,b) de la Llei 7/1985 de 2 d'abril, Reguladora
de les Bases del Règim Local, en relació amb l'article 53,2 del Reial Decret 2568/1986, de
28 de novembre, pel qual s'aprova el Reglament d'Organització, Funcionament i Règim
Jurídic de les Entitats Locals; i la Resolució número 1172/2003, de 24 de juny, de
delegació de competències en la Comissió de Govern.
Eleve a la Junta de Govern Local la següent
PROPOSTA D'ACORD:

Primer.- Aprovar l'expedient i el plec de clàusules administratives particulars que han de
regir l'alienació de l'immoble, mitjançant procediment negociat sense publicitat, el
pressupost del qual base de licitació ascendeix a 4.914,98 euros, IVA.
Segon.- Donar trasllat del present acord als propietaris confrontants als efectes previstes
en el plec de clàusules administratives.”
Després de la lectura i promogut el debat per part de la Presidència, cap dels senyors
Tinents d'Alcalde assistents sol·licita fer ús de la paraula, per la qual cosa la proposta
d'acord se sotmet directament a votació, aprovant-se per unanimitat.

3r) PROPOSTA D'AUTORITZACIÓ, DISPOSICIÓ I RECONEIXEMENT DE LES
OBLIGACIONS CONTINGUDES EN LA PROPOSTA D'OPERACIONS A ORDENAR
NÚM. 51/2004.
Comença la consideració d’aquest punt de l'Ordre del Dia amb la lectura de la proposta
d'acord de data 22 de desembre de 2004, del Tinent Alcalde delegat de l’Àrea d’Hisenda,
Contractació i Serveis, que es passa a transcriure literalment:
“Vista la proposta d'operacions a ordenar número 51/2004, elaborada per Intervenció, que
recull les factures per despeses corrents i inversions pressupostàries.
Vista la conformitat dels Regidors responsables, així com la fiscalització d’aquesta
proposta efectuada per Intervenció.
De conformitat amb el dispost a l'article 23.2.b) de la Llei 7/1985 de 2 d'abril, Reguladora
de les Bases del Règim Local, en relació amb l'article 53.2 del Reial Decret 2568/1986, de
28 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament d'Organització, Funcionament i Règim
Jurídic de les Entitats Locals; i la Resolució número 1172/2003, de 24 de juny, de
delegació de competències, el punt quart.B de la qual, lletra A, atribueix a la Comissió de
Govern: “7.- Autoritzar i comprometre les despeses de la seua competència. 8.Reconeixement i liquidació de les obligacions derivades de compromisos de despeses
adquirides legalment, llevat els relatius a despeses de personal i amortització de préstecs
i liquidació d’interessos”.

S’eleva a la Junta de Govern Local, la següent:
PROPOSTA D’ACORD:
PRIMER.- Aprovar l'autorització, disposició i reconeixement de les obligacions
contingudes en la proposta d'operacions a ordenar núm. . 51/2004 per import de
144.892,76 euros (CENT QUARANTA-QUATRE MIL HUIT-CENTS NORANTA-DOS
EUROS AMB SETANTA-SIS CÉNTIMS)
Nº
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42

NIF
B12091245
B12466249
52791833W
29028559Y
B12331096
18881842S
73347932N
18878330E
E12374005
52791833W
F12009197
52791405B
A08066896
A81056269
18881842S
B12475273
52791405B
18860998D
B12235453
A12211629
E12440467
E12440467
B12379780
B12379780
B12379780
B46394987
B46394987
73353854T
73373684G
B12286506
A40001430
18885352Y
73353854T
18941206Q
B12096202
A50040013
A50040013
A50040013
A50040013
B12619250
B96923198
B12448643

TITULAR
GRAFICAS CASTAÑ S L
TOT PANTALLES S L
ESTELLER VILLAR MIGUEL A
SANCHEZ ESBRI JESUS
PAPELERIA MAGOVI S L
PITARCH AGUILELLA JOSE MIGUEL
GARCIA MANUEL CARMEN
ALBELDA GARCIA CONSUELO
HNOS ALVARO C B
ESTELLER VILLAR MIGUEL A
COOP AGRICOLA NTRA SRA ESPERANZA
GIMENO BLAZQUEZ JOSE BERNARDO
METALCO S A
XEROX RENTING S A U
PITARCH AGUILELLA JOSE MIGUEL
SUMELECO S L
GIMENO BLAZQUEZ JOSE BERNARDO
SANTOLARIA NAYA GERARDO
HERMOSO MOBILIARIO DE OFICINA S L
HERMANOS MARTIN ALFONSO S A
CRISTALERIA JOSE MARTINEZ C B
CRISTALERIA JOSE MARTINEZ C B
INDECAS S L
INDECAS S L
INDECAS S L
ELECTRONICA GUIREX S L
ELECTRONICA GUIREX S L
BADENES PEREZ JUAN
MARTINEZ CAMPILLO JUAN ANTONIO
HERMANOS MONFERRER S L
ADESLAS S A
MARTINEZ FRANCO ANGEL
BADENES PEREZ JUAN
BLASCO BARBA HERMINIA ENCARNACION
OFIMAQUINAS S L
INDUSTRIAL DE ELEVACION S A
INDUSTRIAL DE ELEVACION S A
INDUSTRIAL DE ELEVACION S A
INDUSTRIAL DE ELEVACION S A
PLANAFOC S L
GESTION CUATROCIENTOS S L
EMYTEL COMUNICACIONES S L

IMPORT
19.960,00
186,99
125,00
212,00
138,88
130,00
112,70
153,40
121,80
192,00
128,40
121,88
183,30
110,99
188,00
198,79
174,02
12,00
2.714,34
52,87
44,92
137,51
2.330,25
10.080,96
3.830,51
405,35
52,20
464,00
411,80
178,92
3.441,11
399,18
2.440,64
189,00
1.032,40
52,20
574,20
52,20
574,20
96,28
490,19
1.657,06

43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95

B46394987
A12211629
B12475273
B12426318
B12379780
B96923198
18610082T
18882529N
99012653
A78209152
18885352Y
18885352Y
73382695E
B12217204
B12094413
B12606620
73380797X
A28354520
B63228902
E12440467
E12440467
E12440467
A28255784
52798873G
B12448643
A83052407
B12032157
52798873G
18931082N
B12422523
18857900Q
B95302691
B12264297
E12374005
A46573721
A46573721
B12209698
73380760L
A28354520
B12264297
A12000022
A12000022
B12091245
18878330E
P1200000F
B12096202
E12374005
19331744Z
B12283297
18881842S
B81311839
18952690T
A12000022

ELECTRONICA GUIREX S L
HERMANOS MARTIN ALFONSO S A
SUMELECO S L
BROSOVI S L
INDECAS S L
GESTION CUATROCIENTOS S L
CABALLERO ZARZOSO VICENTE
GIMENO ARRANDO RAMON
SAMIRA MOHAMED MUSTAFA
SERVIFAX ALQUILERES S A
MARTINEZ FRANCO ANGEL
MARTINEZ FRANCO ANGEL
MOLINER GARCIA M PILAR
GYFSA DISTRIBUCIONES S L
KONTOR STIL S L
PROMOCIONES CRISONDA S L
CHAUME SANSANO FRANCISCO
CEDIPSA
NEWPORT 2020 CONSULTORS SL
CRISTALERIA JOSE MARTINEZ C B
CRISTALERIA JOSE MARTINEZ C B
CRISTALERIA JOSE MARTINEZ C B
ESQUITINO MARTINEZ S A
LARA GUMBAU MANUEL
EMYTEL COMUNICACIONES S L
CORREOS Y TELEGRAFOS S A
ELECTRODOMESTICOS CERVANTES S L
LARA GUMBAU MANUEL
SERRANO MONTOLIU JUAN SALVADOR
GASOLFRAVIL S L
GOMEZ BARDERA REMEDIOS
LIBER DISTRIBUCIONES EDUCATIVAS S L
TRANSPORTES VILAR PALAU S L
HNOS ALVARO C B
PAPELSA
PAPELSA
ARMERIA RAUL S L
FERNANDEZ CALONGE M TERESA
CEDIPSA
TRANSPORTES VILAR PALAU S L
FOMENTO AGRICOLA CASTELLONENSE S A
FOMENTO AGRICOLA CASTELLONENSE S A
GRAFICAS CASTAÑ S L
ALBELDA GARCIA CONSUELO
DIPUTACION PROVINCIAL CASTELLON
OFIMAQUINAS S L
HNOS ALVARO C B
BLASCO BROCH AGUSTIN
PIROTECNIA MARTI S L
PITARCH AGUILELLA JOSE MIGUEL
CONTROL ORDEN Y SERVICIOS S L
PRADES COLERA JESUS IGNACIO
FOMENTO AGRICOLA CASTELLONENSE S A

52,20
97,09
892,04
1.208,98
2.088,32
838,26
117,55
727,15
343,35
128,57
91,19
13,92
250,56
27,93
730,28
1.455,71
99,56
13,60
2.500,00
26,95
33,20
62,76
231,22
13,99
128,18
135,00
439,40
11,83
48,65
61,00
79,80
362,01
38,58
46,40
402,10
522,87
48,43
100,00
225,13
428,62
601,13
581,74
243,48
472,00
659,76
67,74
842,16
664,27
986,00
30,00
319,00
64,04
581,74

96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148

A28037224
A12455515
B12360012
18944976Z
18862306Y
18881842S
E12502035
B12469185
B12032157
18881842S
B12091245
A46573721
E12620886
18931082N
B12024329
A28354520
B12209698
18917252M
73373662M
B12494472
73347932N
B12494472
A08292211
E12609947
E12609947
18878330E
B95302691
B12360012
B12360012
18878330E
18878330E
18878330E
18878330E
18878330E
A12046728
B12025821
E12512091
B12091245
18891671T
52791405B
B12475273
B12475273
B12475273
B12475273
F12009197
B12393948
B46394987
B12267985
18878012A
A12004263
B12475273
18881842S
B12475273

FOMENTO DE CONST Y CONTRATAS S A
MEDIOS DE AZAHAR S A
GRAFIQUES ONDA IMPRESORES S L
CANOVAS MONFERRER MARIA MERCEDES
SOL INSA RICARDO FRANCISCO
PITARCH AGUILELLA JOSE MIGUEL
K KEOS C B
PAPEL PLAS S L
ELECTRODOMESTICOS CERVANTES S L
PITARCH AGUILELLA JOSE MIGUEL
GRAFICAS CASTAÑ S L
PAPELSA
EDICIONS LA RODALIA C B
SERRANO MONTOLIU JUAN SALVADOR
UNIGRAF S L
CEDIPSA
ARMERIA RAUL S L
PALLARES ORTELLS SARA
HERRERA AGUILELLA DOLORS
FERRANDIS VICENT S L L
GARCIA MANUEL CARMEN
FERRANDIS VICENT S L L
DIGEC S A
LLIBRES D'ONDA C B
LLIBRES D'ONDA C B
ALBELDA GARCIA CONSUELO
LIBER DISTRIBUCIONES EDUCATIVAS S L
GRAFIQUES ONDA IMPRESORES S L
GRAFIQUES ONDA IMPRESORES S L
ALBELDA GARCIA CONSUELO
ALBELDA GARCIA CONSUELO
ALBELDA GARCIA CONSUELO
ALBELDA GARCIA CONSUELO
ALBELDA GARCIA CONSUELO
PROMOCIONES EDICIONES CULTURALES S A
TEJIDOS RAMOS S L
PUBLI-ONDA C B
GRAFICAS CASTAÑ S L
ESCRIBANO MARTI M CARMEN
GIMENO BLAZQUEZ JOSE BERNARDO
SUMELECO S L
SUMELECO S L
SUMELECO S L
SUMELECO S L
COOP AGRICOLA NTRA SRA ESPERANZA
LIMPIEZAS ESPADAN S L
ELECTRONICA GUIREX S L
PREF Y MATERIALES GARCIA S L
CASARES ORTS MIGUEL
MADERAS CLEMENTE S A
SUMELECO S L
PITARCH AGUILELLA JOSE MIGUEL
SUMELECO S L

499,58
452,40
906,33
518,52
15,00
90,00
21,00
562,00
982,00
56,00
243,48
676,60
386,66
26,49
226,20
380,46
590,79
702,36
230,00
23,56
47,95
83,69
94,99
202,00
371,34
263,00
54,68
766,04
29,12
275,60
232,20
247,20
463,00
200,20
203,00
86,42
605,52
348,00
863,04
299,78
396,91
411,93
484,61
557,73
35,70
680,53
612,48
39,21
37,12
47,84
547,84
931,30
308,56

149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185

B12475273
B12475273
B12475273
B12465035
B12213153
B12621769
A12004263
A12004263
A12004263
B12015194
B12015194
B12015194
B12015194
A08015646
B12264297
52794176E
B12004362
B12049219
A46100814
A46100814
85087944L
B12049219
G12031043
A28354520
A28354520
A28354520
A28169837
B12359733
B12469185
B12612768
18860998D
18943098E
B96970645
A58890682
E12078622
B12526646
B46394987

SUMELECO S L
SUMELECO S L
SUMELECO S L
TOMAS ALBALAT S L
SERIGRAFIAS LIBRA S L
ARCOVIVA S L
MADERAS CLEMENTE S A
MADERAS CLEMENTE S A
MADERAS CLEMENTE S A
MADERAS FALOMIR S L
MADERAS FALOMIR S L
MADERAS FALOMIR S L
MADERAS FALOMIR S L
CARBUROS METALICOS S A
TRANSPORTES VILAR PALAU S L
REDON BAGUENA VICENTE
AUTOBUSES FURIO S L
FERRETERIA SALVIA S L
WINTON IBERICA S A
WINTON IBERICA S A
COSTA GONZALBO JOSE EDUARDO
FERRETERIA SALVIA S L
SCHOLA CANTORUM
CEDIPSA
CEDIPSA
CEDIPSA
TECNICA ELECTRONICA S A
AS & A DESIGN S L
PAPEL PLAS S L
COMPUTALIA SL
SANTOLARIA NAYA GERARDO
DE JESUS RODRIGUEZ ALBERTO
FIREX ESTANDS S L
DOUBLET IBERICA S A
HERMANAS BORDONAU C B
MOYA MARTI SL
ELECTRONICA GUIREX S L
TOTAL

593,92
308,91
354,40
8,15
481,17
720,00
584,11
580,12
469,15
792,16
766,10
712,94
580,68
70,99
78,88
94,05
255,00
20,42
1.998,68
2.969,14
2.498,45
1.914,00
3.000,00
1.336,85
2.825,76
1.243,33
1.869,22
1.459,76
2.949,88
2.180,00
2.880,00
2.088,00
4.042,66
1.031,24
1.800,00
2.950,00
2.578,80
144.892,76

SEGON.- Aprovar l'ordenació del pagament de les obligacions contingudes en la proposta
d'operacions a ordenar núm. . 51/2004 per import de 144.892,76 euros (CENT
QUARANTA-QUATRE MIL HUIT-CENTS NORANTA-DOS EUROS AMB SETANTA-SIS
CÉNTIMS).”
Després de la lectura i promogut el debat per part de la Presidència, cap dels senyors
Tinents d'Alcalde assistents sol·licita fer ús de la paraula, per la qual cosa la proposta
d'acord se sotmet directament a votació, aprovant-se per unanimitat.
4t) PROPOSTA D'APROVACIÓ DE LA JUSTIFICACIÓ
CONCEDIDA A ASOCIACIÓN ART DE LA LLUM.

DE

LA SUBVENCIÓ

Comença la consideració d’aquest punt de l'Ordre del Dia amb la lectura de la proposta

d'acord de data 22 de desembre de 2004, del Tinent Alcalde delegat de l’Àrea d’Hisenda,
Contractació i Serveis, que es passa a transcriure literalment:
“Vista la sol·licitud presentada per ANTONIO GARCIA BADENES, President de
L’Associació Agrupació Fotogràfica d’Onda “l’Art de la Llum”, en la que es demana el
pagament del 30 % de la subvenció concedida per l’Ajuntament per a l’exercici 2004.
Vist l'acord de la Junta de Govern Local, de data 12 de juliol de 2004, pel que s'aprova la
subvenció per a l’any 2004 l’Associació Agrupació Fotogràfica l’Art de la Llum”, per import
de 5.000,00 euros .
Vist que d´acord amb les certificacions aportades, l´Entitat esmentada no es deutora amb
la Hisenda Municipal, amb la Seguretat Social ni amb la Hisenda Pública.
Vist que el President de l´Entitat presenta les següents factures justificatives de les
despeses efectuades amb càrrec la subvenció concedida.

Núm. fra.

Proveïdor

Concepte

Rebut

JOSÉ LÓPEZ GIMÉNEZ

Pagament premi d’honor

637,50 €

Model 110

Agencia Tributaria

Pagament retenció IRPF

112,50 €

Rebut

ALEXIS TORRES EDWARS

Pagament premi millor obra

159,00 €

Rebut

MANUEL
FORCADA

Pagament premi millor obra

Rebut

DAN VAQUERIZA MOLINA

Pagament premi millor obra

159,00 €

Rebut

NACHOS CANOS ALMELA

Pagament
col.lecció

300,00 €

Rebut

CARLOS
PÉREZ

Pagament 2º premi “VIII
Maratón
fotográfico
nocturno”

200,00 €

Pagament 3er premi “VIII
Maratón
fotográfico
nocturno”

100,00 €

Rebut

NAVARRO

GONZÁLEZ

JAVIER JOSÉ
FERNÁNDEZ

VICIANO

Import (€)

premi

millor

159,00 €

04/606

Gràfiques Onda, S.L.

Catàlegs concurs

1.694,15 €

2004110

TOLDOS ISERTE

Pancarta

103

Infor-Onda, s.l.

Material informàtic

50,69 €

2040326

TOTMARC

Material divers

37,41 €

3441451

Correos y Telégrafos

Estampacions

84,24 €

2812523

Correos y Telégrafos

Estampilles

54,00 €

3441500

Correos y Telégrafos

Estampilles

181,69 €

2874067

Correos y Telégrafos

Segells

37,80 €

2812546

Correos y Telégrafos

Estampilles

76,41 €

Rebut AP54

Correos y Telégrafos

Renovació apartat correu

130,00 €

38,25 €

000727

FOTO CINE LLEDO, S.L.

Material fotogràfic

12,52 €

001031

FOTO CINE LLEDO, S.L.

Material fotogràfic

23,78 €

001238

FOTO CINE LLEDO, S.L.

Material fotogràfic

11,99 €

001847

FOTO CINE LLEDO, S.L.

Material fotogràfic

17,54 €

002245

FOTO CINE LLEDO, S.L.

Material fotogràfic

9,86 €

002466

FOTO CINE LLEDO, S.L.

Material fotogràfic

42,43 €

003441

FOTO CINE LLEDO, S.L.

Material fotogràfic

21,94 €

004247

FOTO CINE LLEDO, S.L.

Material fotogràfic

82,00 €

000016

FOTO VIDEO LLEDO, S.L.

Material fotogràfic

5,01 €

000114

FOTO VIDEO LLEDO, S.L.

Material fotogràfic

12,34 €

000324

FOTO VIDEO LLEDO, S.L.

Material fotogràfic

67,19 €

F00002

FOTO VIDEO LLEDO, S.L.

Material fotogràfic

4,32 €

000496

FOTO VIDEO LLEDO, S.L.

Material fotogràfic

13,70 €

V00108

FOTO VIDEO LLEDO, S.L.

Material fotogràfic

15,87 €

000827

FOTO VIDEO LLEDO, S.L.

Material fotogràfic

7,40 €

000945

FOTO VIDEO LLEDO, S.L.

Material fotogràfic

24,63 €

001027

FOTO VIDEO LLEDO, S.L.

Material fotogràfic

11,82 €

001281

FOTO VIDEO LLEDO, S.L.

Material fotogràfic

26,29 €

001280

FOTO VIDEO LLEDO, S.L.

Material fotogràfic

5,27 €

001318

FOTO VIDEO LLEDO, S.L.

Material fotogràfic

26,20 €

001313

FOTO VIDEO LLEDO, S.L.

Material fotogràfic

51,50 €

001346

FOTO VIDEO LLEDO, S.L.

Material fotogràfic

7,03 €

001489

FOTO VIDEO LLEDO, S.L.

Material fotogràfic

7,59 €

001878

FOTO VIDEO LLEDO, S.L.

Material fotogràfic

5,80 €

002152

FOTO VIDEO LLEDO, S.L.

Material fotogràfic

31,27 €

002280

FOTO VIDEO LLEDO, S.L.

Material fotogràfic

139,18 €

002411

FOTO VIDEO LLEDO, S.L.

Material fotogràfic

34,60 €

003008

FOTO VIDEO LLEDO, S.L.

Material fotogràfic

78,83 €

TOTAL......

...........................................

........................................

5.009,54 €

Vist que l’import total de la justificació es superior a la quantitat a justificar i que els
conceptes de les factures es consideren adients.
Vist l´informe de la psicòloga del Area de Participació Ciutadana, encarregada de la
tramitació de l´expedient.
Vista la fiscalització d´aquesta proposta efectuada per la Interventora Municipal.

En virtut de l’article 23.2.b) de la Llei 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de les Bases de
Règim Local i l’article 53.2 del Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual
s’aprova el Reglament d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats
Locals, i la Resolució número 1172/2003, de 24 de juny, de delegació de competències,
en el punt, B.A), s´atribueix a la Comissió de Govern: “11. Aprovar tots els actes relatius a
subvencions que concedeixca l´Ajuntament i que siguen de la seua competència”
S’eleva a la Junta de Govern Local la següent
PROPOSTA D’ACORD:
PRIMER.- Aprovar la justificació referent a la subvenció concedida a l’Associació
Agrupació Fotogràfica d’Onda “L’Art de la Llum” (CIF nº. G-12424958), corresponent al
exercici 2004, per import de 5.000,00 euros per à finançar despeses de programes
culturals, juvenils i d’oci i temps lliure..
SEGON.- Aprovar el reconeixement de l´obligaciò per la quantitat de 1.500,00 euros a
l’Associació Agrupació Fotogràfica d’Onda “L’Art de la Llum” (CIF nº. G-12424958) (CIF
nº. G-12039145), corresponent al 30 per 100 de la subvenció per a l´exercici 2004, amb
càrrec a la partida 2004 451 48900 del vigent Pressupost General.
TERCER.- Aprovar l'ordenació de pagament de l'obligació anterior.”
Després de la lectura i promogut el debat per part de la Presidència, cap dels senyors
Tinents d'Alcalde assistents sol·licita fer ús de la paraula, per la qual cosa la proposta
d'acord se sotmet directament a votació, aprovant-se per unanimitat.

5è) PROPOSTA D'APROVACIÓ DE LA JUSTIFICACIÓ DE LA SUBVENCIÓ
CONCEDIDA A ASOCIACIÓN IBN-AL-ABBAR.
Comença la consideració d’aquest punt de l'Ordre del Dia amb la lectura de la proposta
d'acord de data 22 de desembre de 2004, del Tinent Alcalde delegat de l’Àrea d’Hisenda,
Contractació i Serveis, que es passa a transcriure literalment:
“Vista la sol·licitud presentada per RAFAEL RAMIREZ BACHOT, President de l’Associació
C.F.N.C. “Ibn Al-Abbar” de Onda, en la que es demana el pagament del 30 % restant de
la subvenció concedida per l’Ajuntament per a l’exercici 2004.
Vist que mitjançant acord de la Junta de Govern Local, de data 12 de juliol de 2004,
s'aprova la subvenció per a l’any 2004 a l’Associació C.F.N.C. “Ibn Al-Abbar” (G12364972) per import de 2.175,00 euros per a finançar despeses de Programes Culturals,
juvenils i d´oci i temps lliure
Vist que mitjançant acord de Junta de Govern Local de data 16 de agost de 2004 s
´aprovà el pagament a l´Entitat del 70% de la subvenció concedida per a l´exercici 2004,
el qual ascendeix a la quantitat de 1.522,00 euros.
Vist que d´acord amb les certificacions aportades, l´Entitat esmentada no es deutora amb
la Hisenda Municipal, amb la Seguretat Social ni amb la Hisenda Pública.
Vist que el President de l´Entitat presenta les següents factures justificatives de les
despeses efectuades amb càrrec la subvenció concedida.

Núm. fra.
2874250
04/971

Proveïdor
Correos y telegrafos
Grafiques Onda, S.L.

TOTAL.......

.........................................

Concepte
segells
Despeses
material
gràfic
......................................

Import (€)
550,00 €
1.626,93 €
2.176,93 €

Vist que l’import total de la justificació es superior a la quantitat a justificar i que els
conceptes de les factures es consideren adients.
Vist l´informe de la psicòloga del Area de Participació Ciutadana, encarregada de la
tramitació de l´expedient.
Vista la fiscalització d´aquesta proposta efectuada per la Interventora Municipal.
En virtut de l’article 23.2.b) de la Llei 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de les Bases de
Règim Local i l’article 53.2 del Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual
s’aprova el Reglament d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats
Locals, i la Resolució número 1172/2003, de 24 de juny, de delegació de competències,
en el punt, B.A), s´atribueix a la Junta de Govern: “11. Aprovar tots els actes relatius a
subvencions que concedeixca l´Ajuntament i que siguen de la seua competència”
S’eleva a la Junta de Govern Local la següent
PROPOSTA D’ACORD:
PRIMER.- Aprovar la justificació referent a la subvenció concedida a l’Associació C.F.N.C.
“Ibn Al-Abbar” (CIF G-12364972) , corresponent exercici 2004, per import de 2.175,00
euros per à finançar despeses de Programes Culturals, juvenils i d´oci i temps lliure
SEGON.- Aprovar el reconeixement de l´obligaciò per la quantitat de 652,50 euros a l
´Entitat Associació C.F.N.C. “Ibn Al-Abbar” (CIF: G-12364972), corresponent al 30 per
100 rsetant de la subvenció per a l´exercici 2004, amb càrrec a la partida 2004 451 48900
del vigent Pressupost General.
TERCER.- Aprovar l'ordenació de pagament de l'obligació anterior.”
Després de la lectura i promogut el debat per part de la Presidència, cap dels senyors
Tinents d'Alcalde assistents sol·licita fer ús de la paraula, per la qual cosa la proposta
d'acord se sotmet directament a votació, aprovant-se per unanimitat.

6è) PROPOSTA D'APROVACIÓ DE LA JUSTIFICACIÓ DE LA SUBVENCIÓ
CONCEDIDA A ASOCIACIÓN QUISQUEYA ONG.
Comença la consideració d’aquest punt de l'Ordre del Dia amb la lectura de la proposta
d'acord de data 22 de desembre de 2004, del Tinent Alcalde delegat de l’Àrea d’Hisenda,
Contractació i Serveis, que es passa a transcriure literalment:
“Vista la sol·licitud presentada per DANIEL GARCIA GARCIA, President de l’Associació
Quisqueya ONG de Onda, en la que es demana el pagament del 30 % restant de la
subvenció concedida per l’Ajuntament per a l’exercici 2004.

Vist l'acord de la Junta de Govern Local, de data 26 de juliol de 2004, pel que s'aprova la
subvenció per a l’any 2004 a l’Associació Quisqueya ONG (G-12548129) per import de
2.088,00 euros per a finançar despeses de Programes de Inserció social i promoció del
voluntariat.
Vist que mitjançant acord de Junta de Govern Local de data 27 de setembre de 2004 s
´aprovà el pagament a l´Entitat Associació Quisqueya ONG del 70% de la subvenció
concedida, el qual ascendeix a la quantitat de 1.461,60 euros.
Vist que d´acord amb les certificacions aportades, l´Entitat esmentada no es deutora amb
la Hisenda Municipal, amb la Seguretat Social ni amb la Hisenda Pública.
Vist que el President de l´Entitat presenta les següents factures justificatives de les
despeses efectuades amb càrrec la subvenció concedida.
Núm. fra.
Rebut ref.
200418719149006
Rebut ref.
200421814330259
Rebut ref.
200424718119943
Rebut ref.

Proveïdor
Vicente Lecha Roman

Concepte
Lloguer casa d' acollida
juliol 2004

301,01 €
Vicente Lecha Roman

Lloguer casa d' acollida
agost 2004
301,01 €

Vicente Lecha Roman

Lloguer casa d' acollida
setembre 2004
301,01 €

Salvador Martí Torres

Lloguer casa d' acollida
juliol 2004

200418719149112
Rebut ref.

Salvador Martí Torres

Lloguer casa d' acollida
agost 2004

200421814330365
Rebut ref.

Salvador Martí Torres

Lloguer casa d' acollida
setembre 2004

200424718120047
Rebut ref.

Salvador Martí Torres

Lloguer casa d' acollida
octubre 2004

200427916678554
Rebut ref.

Antonio Monferrer

Lloguer casa d' acollida
juliol 2004

200419110285406
Rebut ref.

Antonio Monferrer

Lloguer casa d' acollida
agost 2004

200422405774199
Rebut ref.

Antonio Monferrer

Lloguer casa d' acollida
setembre 2004

........................................
...

........................................

138,23 €
138,23 €

138,23 €

138,23 €

270,00 €

270,00 €

200425408573197
TOTAL........

Import (€)

270,00 €
2.265,95 €

Vist que l’import total de la justificació es superior a la quantitat a justificar i que els
conceptes de les factures es consideren adients.

Vist l´informe de la psicòloga del Area de Participació Ciutadana, encarregada de la
tramitació de l´expedient.
Vista la fiscalització d´aquesta proposta efectuada per la Interventora Municipal.
En virtut de l’article 23.2.b) de la Llei 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de les Bases de
Règim Local i l’article 53.2 del Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual
s’aprova el Reglament d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats
Locals, i la Resolució número 1172/2003, de 24 de juny, de delegació de competències,
en el punt, B.A), s´atribueix a la Junta de Govern: “11. Aprovar tots els actes relatius a
subvencions que concedeixca l´Ajuntament i que siguen de la seua competència”
S’eleva a la Junta de Govern Local la següent
PROPOSTA D’ACORD:
PRIMER.- Aprovar la justificació referent a la subvenció concedida a l’Associació
Quisqueya ONG (CIF G-12548129) , corresponent exercici 2004, per import de 2.088,00
euros per à finançar despeses de Programes d´Inserció social i promoció del voluntariat.
SEGON.- Aprovar el reconeixement de l´obligaciò per la quantitat de 626,40 euros a l
´Entitat Associació Quisqueya ONG de Onda (CIF: G-12548129), corresponent al 30 per
100 del restant de la subvenció per a l´exercici 2004, amb càrrec a la partida 2004 463
48900 del vigent Pressupost General.
TERCER.- Aprovar l'ordenació de pagament de l'obligació anterior.”
Després de la lectura i promogut el debat per part de la Presidència, cap dels senyors
Tinents d'Alcalde assistents sol·licita fer ús de la paraula, per la qual cosa la proposta
d'acord se sotmet directament a votació, aprovant-se per unanimitat.

7è) PROPOSTA D'APROVACIÓ DE LA JUSTIFICACIÓ DE LA SUBVENCIÓ
CONCEDIDA A PEÑA CULTURAL TAURINA CHICUELINA.
Comença la consideració d’aquest punt de l'Ordre del Dia amb la lectura de la proposta
d'acord de data 22 de desembre de 2004, del Tinent Alcalde delegat de l’Àrea d’Hisenda,
Contractació i Serveis, que es passa a transcriure literalment:
“Vista la sol·licitud presentada per VICENTE IBAÑEZ ALBALAT, President de l’Entitat
Penya Cultural Taurina Chicuelina d´Onda, en la que es demana el pagament del 30 %
de la subvenció concedida per l’Ajuntament per a l’exercici 2004.
Vist l'acord de la Junta de Govern Local, de data 12 de juliol de 2004, pel que s'aprova la
subvenció per a l’any 2004 a l’Entitat Penya Cultural Taurina Chicuelina d´Onda (G12440228) per import de 1.800,00 euros per a finançar despeses de Programes Culturals,
juvenils i d´oci i temps lliure.
Vist que mitjançant acord de la Junta de Govern Local de data 27 de setembre de 2004 s
´aprova el pagament a l´Entitat del 70 % de la subvenció concedida per a l´exercici 2004,
el qual ascendeix a la quantitat de 1.260,00 euros.
Vist que d´acord amb les certificacions aportades, l´Entitat esmentada no es deutora amb
la Hisenda Municipal, amb la Seguretat Social ni amb la Hisenda Pública.

Vist que el President de l´Entitat presenta les següents factures justificatives de les
despeses efectuades amb càrrec la subvenció concedida.

Núm. fra.
0,354

Proveïdor
Salones Princesa

TOTAL.......

.........................................

Concepte
Sopar
homenatge
“Fandi”
......................................

Import (€)
1.863,00 €
1.863,00 €

Vist que l’import total de la justificació es superior a la quantitat a justificar i que els
conceptes de les factures es consideren adients.
Vist l´informe de la psicòloga del Area de Participació Ciutadana, encarregada de la
tramitació de l´expedient.
Vista la fiscalització d´aquesta proposta efectuada per la Interventora Municipal.
En virtut de l’article 23.2.b) de la Llei 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de les Bases de
Règim Local i l’article 53.2 del Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual
s’aprova el Reglament d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats
Locals, i la Resolució número 1172/2003, de 24 de juny, de delegació de competències,
en el punt, B.A), s´atribueix a la Junta de Govern: “11. Aprovar tots els actes relatius a
subvencions que concedeixca l´Ajuntament i que siguen de la seua competència”
S’eleva a la Junta de Govern Local la següent
PROPOSTA D’ACORD:
PRIMER.- Aprovar la justificació referent a la subvenció concedida a l’Entitat Penya
Cultural Taurina Chicuelina d´Onda (CIF G-12440228) , corresponent exercici 2004, per
import de 1.800,00 euros per à finançar despeses de Programes Culturals, juvenils i d´oci
i temps lliure
SEGON.- Aprovar el reconeixement de l´obligaciò per la quantitat de 540,00 euros a l
´Entitat Penya Cultural Taurina Chicuelina d´Onda (CIF: G-12440228), corresponent al 30
per 100 restant de la subvenció per a l´exercici 2004, amb càrrec a la partida 2004 451
48900 del vigent Pressupost General.
TERCER.- Aprovar l'ordenació de pagament de l'obligació anterior.”
Després de la lectura i promogut el debat per part de la Presidència, cap dels senyors
Tinents d'Alcalde assistents sol·licita fer ús de la paraula, per la qual cosa la proposta
d'acord se sotmet directament a votació, aprovant-se per unanimitat.

8è) PROPOSTA D'APROVACIÓ DE LA JUSTIFICACIÓ DE LA SUBVENCIÓ
CONCEDIDA A ASOCIACIÓN BONSAI.
Comença la consideració d’aquest punt de l'Ordre del Dia amb la lectura de la proposta
d'acord de data 22 de desembre de 2004, del Tinent Alcalde delegat de l’Àrea d’Hisenda,
Contractació i Serveis, que es passa a transcriure literalment:
“Vista la sol·licitud presentada per JORGE SANSANO MONTOLIU, President de
l’Associació Bonsai d´Onda, en la que es demana el pagament del 100 % de la subvenció

concedida per l’Ajuntament per a l’exercici 2004.
Vist que el Ple de l´Ajuntament d´Onda, en sessió ordinària celebrada amb data 31 de
maig de 2004 va aprovar el Conveni amb l´ASSOCIACIO BONSAI D´ONDA.
Vist el Conveni de col·laboració entre l’Ajuntament d’Onda i el l´Associacio Bonsai d
´Onda, de data 8 de juliol de 2004, en el que s’aprova el pagament de la quantitat de
3.249,65 euros en concepte de subvenció per à l’exercici 2004.
Vist que d´acord amb les certificacions aportades, l´Entitat esmentada no es deutora amb
la Hisenda Municipal, amb la Seguretat Social ni amb la Hisenda Pública.
Vist que el President de l´Entitat presenta les següents factures justificatives de les
despeses efectuades amb càrrec la subvenció concedida.
Núm.
fra.

Proveïdor

Concepte

Import (€)

2004-15

Espai de Natura Les Palmes, S.L.

Conveni cursos 2004

3.458,00 €

TOTAL..

..................................................

.........................................

3.458,00 €

Vist que l’import total de la justificació es superior a la quantitat a justificar i que els
conceptes de les factures es consideren adients.
Vist l´informe de la psicòloga del Area de Participació Ciutadana, encarregada de la
tramitació de l´expedient.
Vista la fiscalització d´aquesta proposta efectuada per la Interventora Municipal.
En virtut de l’article 23.2.b) de la Llei 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de les Bases de
Règim Local i l’article 53.2 del Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual
s’aprova el Reglament d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats
Locals, i la Resolució número 1172/2003, de 24 de juny, de delegació de competències,
en el punt, B.A), s´atribueix a la Junta de Govern: “11. Aprovar tots els actes relatius a
subvencions que concedeixca l´Ajuntament i que siguen de la seua competència”
S’eleva a la Junta de Govern Local la següent
PROPOSTA D’ACORD:
PRIMER.- Aprovar la justificació referent a la subvenció concedida a l’Associació Bonsai d
´Onda (CIF G-12357240) , corresponent exercici 2004, per import de 3.249,65 euros per à
finançar despeses de Promoció del associacionisme, programes, cursos i activitats,
dirigits als ciutadans ondenses, relacionats en la criança i aplicació de técniques per als
bonsais.
SEGON.- Aprovar el reconeixement de l´obligaciò per la quantitat de 3.249,65 euros a l
´Entitat l’Associació Bonsai d´Onda (CIF: G-12357240), corresponent al 100 per 100 del
total de la subvenció per a l´exercici 2004, amb càrrec a la partida 2004 451 48900 del
vigent Pressupost General.

TERCER.- Aprovar l'ordenació de pagament de l'obligació anterior.”
Després de la lectura i promogut el debat per part de la Presidència, cap dels senyors
Tinents d'Alcalde assistents sol·licita fer ús de la paraula, per la qual cosa la proposta
d'acord se sotmet directament a votació, aprovant-se per unanimitat.

9è) PROPOSTA D'APROVACIÓ DE LA JUSTIFICACIÓ DE LA SUBVENCIÓ
CONCEDIDA A COFRADÍA JESÚS DE MEDINACELI Y ESPERANZA MACARENA.
Comença la consideració d’aquest punt de l'Ordre del Dia amb la lectura de la proposta
d'acord de data 22 de desembre de 2004, del Tinent Alcalde delegat de l’Àrea d’Hisenda,
Contractació i Serveis, que es passa a transcriure literalment:
“Vista la sol·licitud presentada per CARLOS BARALDES MIR, President de l’Entitat
Cofraria de Jesus de Medinacelli i la Macarena, en la que es demana el pagament del 100
% de la subvenció concedida per l’Ajuntament per a l’exercici 2004.
Vist l'acord de la Junta de Govern Local, de data 12 de juliol de 2004, pel que s'aprova la
subvenció per a l’any 2004 a l’Entitat Cofraria de Jesus de Medinacelli i la Macarena (G12324497) per import de 3.000,00 euros per a finançar despeses de Programes Culturals,
juvenils i d´oci i temps lliure.
Vist que mitjançant acord de la Junta de Govern Local de data 27 de setembre de 2004
es va aprovar el pagament a l´Entitat del 70% de la subvenció concedida per a l´exercici
2004 el qual ascendeix a la quantitat de 2.100,00 euros
Vist que d´acord amb les certificacions aportades, l´Entitat esmentada no es deutora amb
la Hisenda Municipal, amb la Seguretat Social ni amb la Hisenda Pública.
Vist que el President de l´Entitat presenta les següents factures justificatives de les
despeses efectuades amb càrrec la subvenció concedida.
Núm. fra.

Proveïdor

Concepte

Import (€)

0,370

SALONES PRINCESA

Menús

2.362,56 €

Rebut nº
244683985
6

VITALICIO Seguros

Pòlissa assegurança

401055

Droguería y Perfumería Hijos
de Regina Peris, S.L.

Productes pintura

TOTAL......

...........................................

........................................

538,69 €
303,40 €
3.204,65 €

Vist que l’import total de la justificació es superior a la quantitat a justificar i que els
conceptes de les factures es consideren adients.
Vist l´informe de la psicòloga del Area de Participació Ciutadana, encarregada de la
tramitació de l´expedient.
Vista la fiscalització d´aquesta proposta efectuada per la Interventora Municipal.
En virtut de l’article 23.2.b) de la Llei 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de les Bases de

Règim Local i l’article 53.2 del Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual
s’aprova el Reglament d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats
Locals, i la Resolució número 1172/2003, de 24 de juny, de delegació de competències,
en el punt, B.A), s´atribueix a la Junta de Govern: “11. Aprovar tots els actes relatius a
subvencions que concedeixca l´Ajuntament i que siguen de la seua competència”
S’eleva a la Junta de Govern Local la següent
PROPOSTA D’ACORD:
PRIMER.- Aprovar la justificació referent a la subvenció concedida a l’Entitat Cofraria
Jesus de Medinacelli i la Macarena (CIF G-12324497) , corresponent exercici 2004, per
import de 3.000,00 euros per à finançar despeses de Programes Culturals, juvenils i d´oci
i temps lliure
SEGON.- Aprovar el reconeixement de l´obligaciò per la quantitat de 900,00 euros a l
´Entitat Cofraria de Jesus de Medinacelli i Macarena (CIF: G-12324497), corresponent al
30 per 100 restant de la subvenció per a l´exercici 2004, amb càrrec a la partida 2004 451
48900 del vigent Pressupost General.
TERCER.- Aprovar l'ordenació de pagament de l'obligació anterior.”
Després de la lectura i promogut el debat per part de la Presidència, cap dels senyors
Tinents d'Alcalde assistents sol·licita fer ús de la paraula, per la qual cosa la proposta
d'acord se sotmet directament a votació, aprovant-se per unanimitat.

10è) PROPOSTA D'APROVACIÓ DE LA JUSTIFICACIÓ DE LA SUBVENCIÓ
CONCEDIDA A FUNDACIÓ PERE SÁNCHEZ SEGARRA.
Comença la consideració d’aquest punt de l'Ordre del Dia amb la lectura de la proposta
d'acord de data 22 de desembre de 2004, del Tinent Alcalde delegat de l’Àrea d’Hisenda,
Contractació i Serveis, que es passa a transcriure literalment:
“Vista la sol·licitud presentada per D. ENRIQUE NAVARRO ANDREU, President de
l’Entitat Fundacio Pere Sànchez Segarra, en la que es demana el pagament del 100% de
la subvenció concedida per l’Ajuntament per a l’exercici 2004.
Vist que el Ple de l´Ajuntament d´Onda, en sessió ordinària celebrada amb data 27 de
setembre de 2004 va aprovar el Conveni amb el l´ENTITAT FUNDACIÓ PÉRE SÁNCHEZ
SEGARRA.
Vist el Conveni de col·laboració entre l’Ajuntament d’Onda i el l´Entitat Fundacio Pere
Sánchez Segarra, de data 30 de setembre de 2004, en el que s’aprova el pagament de la
quantitat de 12.000,00 euros en concepte de subvenció per à l’exercici 2004.
Vist que d´acord amb les certificacions aportades, l´Entitat esmentada no es deutora amb
la Hisenda Municipal, amb la Seguretat Social ni amb la Hisenda Pública.
Vist que el President de l´Entitat presenta les següents factures justificatives de les
despeses efectuades amb càrrec la subvenció concedida.

Núm. fra.

Proveïdor

Concepte

Import (€)

02/04

SWING PRODUCCIONES

Despeses lloguer equips
musicals

10.509,60 €

José D. Mañez Sifre
24

MUEBLES LLOPIS, S.L.

Trasllat mobles

348,00 €

3499

EXTINCAS

Extintor

228,98 €

000082

ASESORIA M.LLOPICO, S.L.

Honoraris asesoria

127,60 €

000185

ASESORIA M.LLOPICO, S.L.

Honoraris asesoria

127,60 €

000290

ASESORIA M.LLOPICO, S.L.

Honoraris asesoria

127,60 €

000397

ASESORIA M.LLOPICO, S.L.

Honoraris asesoria

127,60 €

000504

ASESORIA M.LLOPICO, S.L.

Honoraris asesoria

127,60 €

000609

ASESORIA M.LLOPICO, S.L.

Honoraris asesoria

127,60 €

000719

ASESORIA M.LLOPICO, S.L.

Honoraris asesoria

127,60 €

000825

ASESORIA M.LLOPICO, S.L.

Honoraris asesoria

127,60 €

000930

ASESORIA M.LLOPICO, S.L.

Honoraris asesoria

127,60 €

001037

ASESORIA M.LLOPICO, S.L.

Honoraris asesoria

127,60 €

001140

ASESORIA M.LLOPICO, S.L.

Honoraris asesoria

127,60 €

TOTAL......

.................................................

.......................................

12.490,18 €

Vist que l’import total de la justificació es superior a la quantitat a justificar i que els
conceptes de les factures es consideren adients.
Vist l´informe de la psicòloga del Area de Participació Ciutadana, encarregada de la
tramitació de l´expedient.
Vista la fiscalització d´aquesta proposta efectuada per la Interventora Municipal.
En virtut de l’article 23.2.b) de la Llei 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de les Bases de
Règim Local i l’article 53.2 del Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual
s’aprova el Reglament d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats
Locals, i la Resolució número 1172/2003, de 24 de juny, de delegació de competències,
en el punt, B.A), s´atribueix a la Junta de Govern: “11. Aprovar tots els actes relatius a
subvencions que concedeixca l´Ajuntament i que siguen de la seua competència”
S’eleva a la Junta de Govern Local la següent
PROPOSTA D’ACORD:
PRIMER.- Aprovar la justificació referent a la subvenció concedida a l’Entitat Fundació
Pere Sanchez Segarra (CIF G-12470779) , corresponent exercici 2004, per import de
12.000,00 euros per à finançar despeses de Promoció d´activitats dirigides al col.lectiu de
jóvens, manteniment del legat de la fundaciò i la gestió de centre d´assatjos de grups
musicals ondenses.
SEGON.- Aprovar el reconeixement de l´obligaciò per la quantitat de 12.000,00 euros a l

´Entitat Fundació Pere Sanchez Segarra (CIF: G-12470779), corresponent al 100 per 100
del total de la subvenció per a l´exercici 2004, amb càrrec a la partida 2004 451 48900 del
vigent Pressupost General.
TERCER.- Aprovar l'ordenació de pagament de l'obligació anterior.”
Després de la lectura i promogut el debat per part de la Presidència, cap dels senyors
Tinents d'Alcalde assistents sol·licita fer ús de la paraula, per la qual cosa la proposta
d'acord se sotmet directament a votació, aprovant-se per unanimitat.

11è) PROPOSTA DE DEVOLUCIÓ DE LA FIANÇA DIPOSITADA PER GAS NATURAL
SDG SA, EN GARANTIA DE LES OBRES DE CONNEXIÓ DE GAS A L'EMPRESA
EXPERIENCIA CERÁMICA III, EN L'EXPEDIENT DE LLICÈNCIA D’OBRES NÚMERO
8832/02/103.
Comença la consideració d’aquest punt de l'Ordre del Dia amb la lectura de la proposta
d'acord de data 20 de desembre de 2004, del Tinent Alcalde delegat de l’àrea
d’Ordenació del Territori, que es passa a transcriure literalment:
“Vist l'expedient número 3710/04/17, que s'instrueix com a conseqüència de la sol·licitud
presentada per Gas Natural SDG SA, amb N.I.F. Número A-08015497 i domicili a
l'avinguda Balears número 69, de València, per a la devolució de la fiança dipositada en
garantia de les obres de connexió de gas a l'empresa Experiencia Cerámica III, en el
expedient de llicència d’obres número 8832/02/103.
Vist que, en garantia de les obres de connexió de gas a l'empresa Experiencia Cerámica
III, es va dipositar per Gas Natural SDG SA, amb data 30 de setembre de 2.003, fiança
per import de 600 euros.
Vist que per l'Engynier Tècnic Municipal, amb data 9 de desembre de 2004, s'ha informat
que no hi ha inconvenient algun perquè es procedisca a la devolució de la fiança
dipositada.
Atès que de conformitat amb el que disposa l’article 21.1.q) de la Llei 7/85, de 2 d’abril, de
Bases del Règim Local, en relació amb l'article 41.9 del Reial Decret 2568/1986, de 28 de
novembre, l'Alcaldia d'aquest Ajuntament és l'òrgan competent per a la devolució de la
fiança sol·licitada, si bé aquesta atribució ha sigut delegada en la Comissió de Govern per
Resolució número 1.172/2003, de 24 de juny, en el punt quart de la qual, lletra A, atribueix
a la mateixa: “10.- Aprovar la devolució de fiances”.
Vist l'intervingut i conforme, que consta en la present proposta, s'eleva a la Junta de
Govern Local la següent PROPOSTA D'ACORD:
PRIMER.- Autoritzar la devolució de la fiança dipositada per Gas Natural SDG SA, amb
N.I.F. Número A-08015497 i domicili a l'avinguda Balears número 69, de València, com a
garantia de les obres de connexió de gas a l'empresa Experiencia Cerámica III, en el
expedient de llicència d’obres número 8832/03/103.
SEGON.- Notificar el present acord a l'interessat, advertint-li que per a poder procedir a la
mencionada devolució, haurà d'aportar en les oficines de Tresoreria, l'original de la carta
de pagament.
TERCER.- Donar trasllat del present acord a l'Àrea Econòmica, als efectes oportuns.”

Després de la lectura i promogut el debat per part de la Presidència, cap dels senyors
Tinents d'Alcalde assistents sol·licita fer ús de la paraula, per la qual cosa la proposta
d'acord se sotmet directament a votació, aprovant-se per unanimitat.

12è) PROPOSTA DE CONCESSIÓ DE LLICÈNCIA D'OBRES I DE LA
CORRESPONENT AUTORITZACIÓ D'ÚS DEL DOMINI PÚBLIC LOCAL FORMULADA
PER CONSTRUCCIONES SERRANO SA, PER A LA REALITZACIÓ D'OBRES
CONSISTENTS EN LA INSTAL·LACIÓ D'UNA LÍNIA SUBTERRÀNIA TRIFÀSICA DE
ENTRADA I EIXIDA AL C.T., AL CARRER ALFONSO PALLARÉS NÚMEROS 18.
Comença la consideració d’aquest punt de l'Ordre del Dia amb la lectura de la proposta
d'acord de data 20 de desembre de 2004, del Tinent Alcalde delegat de l’àrea
d’Ordenació del Territori, que es passa a transcriure literalment:
Vist l'expedient número 8832/04/119, que s'instrueix com a conseqüència de la sol·licitud
de llicència d'obres i de la corresponent autorització d'ús del domini públic local formulada
per Construcciones Serrano SA, amb N.I.F. número A-46004661, i domicili al carrer En
Sanz número 5, de València, per a la realització d'obres consistents en la instal·lació
d'una línia subterrània trifàsica de entrada i eixida al C.T., al carrer Alfonso Pallarés
números 18 d'Onda, segons projecte tècnic adjunt redactat per l’Enginyer Tècnic
Industrial Ricardo Ruiz Lombraña.
Atès el que estableix l'article 74 i següents del RD 1372/86, de 13 de juny, pel qual
s'aprova el Reglament de Béns de les Entitats Locals.
Atès que de conformitat amb el dispost en l’ article 21.1.q) de la Llei 7/85, de 2 d’abril de
Bases del Règim Local, en relació amb l'article 41.9 del Reial Decret 2568/1.986, de 28 de
novembre, l'Alcaldia d'aquest Ajuntament és l'òrgan competent per a l'atorgament de la
llicències sol·licitades, si bé aquesta atribució ha sigut delegada en la Comissió de
Govern, per Resolució número 1.172/2003, de 24 de juny de 2003, de delegació de
competències.
En conseqüència, i de conformitat amb els informes tècnic i jurídic incorporats a
l'expedient, a l'empara del que disposa l'article 4.1 del Reglament de Disciplina
Urbanística, en el que consta proposta favorable a l'atorgament de la llicència.
S’eleva a la Junta de Govern Local la següent proposta d'acord:
PRIMER.- Concedir a Construcciones Serrano SA, amb NIF A-46004661, autorització
d'ocupació de domini públic local per a realitzar les instal·lacions elèctriques subterrànies
sol·licitades, amb una longitud de 75 metres lineals.
SEGON.- De conformitat amb l'article 20.3 del Text Refós de la Llei Reguladora de les
Hisendes Locals, aprovat per RD Legislatiu 2/2004, de 5 de març, i amb l'Ordenança
municipal reguladora de la matèria, Construcciones Serrano SA haurà d'abonar a
l'Ajuntament d'Onda la corresponent taxa per ocupació de domini públic local.
TERCER.- Concedir llicència d'obres a Construcciones Serrano SA, amb N.I.F. número A46004661, i domicili al carrer En Sanz número 5, de València, per a la realització d'obres
consistents en la instal·lació d'una línia subterrània trifàsica de entrada i eixida al C.T., al
carrer Alfonso Pallarés números 18 d'Onda, segons projecte tècnic adjunt redactat per
l’Enginyer Tècnic Industrial Ricardo Ruiz Lombraña. El pressupost de les obres es de
14.446 euros, i el constructor .

Aquesta llicència es concedeix llevat del dret de propietat i sense perjudici del de tercers,
de conformitat amb el que disposa l'article 12 del Decret del 17 de juny de 1955 pel qual
s'aprova el Reglament de Serveis de les Corporacions Locals.
Existeix fiança dipositada per import de 6.000 euros, i el terme de garantia serà de 12
mesos.
Es tindran en compte les condicions administratives generals que acompanya la llicència
d'obres.
S'establiran les mesures de protecció necessàries, complint amb el RD 1627/97 de
Seguretat i Salut en el Treball.
L'interessat haurà de comunicar l’acabament de les obres, presentant el corresponent
certificat final.
QUART.- Segons el que disposa l'apartat 2 de l'article 85 de la Llei 6/94, de 15 de
novembre de la Generalitat Valenciana, es fixen els següents terminis:
A)Iniciació: 60 dies, comptadors des de l'endemà al de la recepció de la notificació del
present acord.
B)Execució de les obres: 12 mesos, comptadors des de l'endemà al de la recepció de la
notificació del present acord.
CINQUÉ.- Els dits terminis podran ser ampliats prèvia sol·licitud de pròrroga, en casos
justificats o de força major.
SISÉ.- El sol·licitant ha efectuat autoliquidació de la taxa per llicències urbanístiques i de
l'impost sobre construccions, instal·lacions i obres.
SETÉ.- Notificar el present acord a l'interessat i donar trasllat del mateix a l'àrea
econòmica als efectes oportuns.”
Després de la lectura i promogut el debat per part de la Presidència, cap dels senyors
Tinents d'Alcalde assistents sol·licita fer ús de la paraula, per la qual cosa la proposta
d'acord se sotmet directament a votació, aprovant-se per unanimitat.

13è) PROPOSTA DE CONCESSIÓ DE LLICÈNCIA D'OBRES I DE LA
CORRESPONENT AUTORITZACIÓ D'ÚS DEL DOMINI PÚBLIC LOCAL FORMULADA
PER CONSTRUCCIONES SERRANO SA, PER A LA REALITZACIÓ D'OBRES
CONSISTENTS EN LA INSTAL·LACIÓ D'UNA LÍNIA SUBTERRÀNIA TRIFÀSICA DE
BAIXA TENSIÓ, AL CARRER ALFONSO PALLARÉS NÚMEROS 14, 16 I 18, I CARRER
MOSEN MARTÍ NÚMERO 13.
Comença la consideració d’aquest punt de l'Ordre del Dia amb la lectura de la proposta
d'acord de data 20 de desembre de 2004, del Tinent Alcalde delegat de l’àrea
d’Ordenació del Territori, que es passa a transcriure literalment:
Vist l'expedient número 8832/04/118, que s'instrueix com a conseqüència de la sol·licitud
de llicència d'obres i de la corresponent autorització d'ús del domini públic local formulada
per Construcciones Serrano SA, amb N.I.F. número A-46004661, i domicili al carrer En

Sanz número 5, de València, per a la realització d'obres consistents en la instal·lació
d'una línia subterrània trifàsica de baixa tensió, al carrer Alfonso Pallarés números 14, 16 i
18, i carrer Mosen Martí número 13, d'Onda, segons projecte tècnic adjunt redactat per
l’Enginyer Tècnic Industrial Ricardo Ruiz Lombraña.
Atès el que estableix l'article 74 i següents del RD 1372/86, de 13 de juny, pel qual
s'aprova el Reglament de Béns de les Entitats Locals.
Atès que de conformitat amb el dispost en l’ article 21.1.q) de la Llei 7/85, de 2 d’abril de
Bases del Règim Local, en relació amb l'article 41.9 del Reial Decret 2568/1.986, de 28 de
novembre, l'Alcaldia d'aquest Ajuntament és l'òrgan competent per a l'atorgament de la
llicències sol·licitades, si bé aquesta atribució ha sigut delegada en la Comissió de
Govern, per Resolució número 1.172/2003, de 24 de juny de 2003, de delegació de
competències.
En conseqüència, i de conformitat amb els informes tècnic i jurídic incorporats a
l'expedient, a l'empara del que disposa l'article 4.1 del Reglament de Disciplina
Urbanística, en el que consta proposta favorable a l'atorgament de la llicència.
S’eleva a la Junta de Govern Local la següent proposta d'acord:
PRIMER.- Concedir a Construcciones Serrano SA, amb NIF A-46004661, autorització
d'ocupació de domini públic local per a realitzar les instal·lacions elèctriques subterrànies
sol·licitades, amb una longitud de 85 metres lineals.
SEGON.- De conformitat amb l'article 20.3 del Text Refós de la Llei Reguladora de les
Hisendes Locals, aprovat per RD Legislatiu 2/2004, de 5 de març, i amb l'Ordenança
municipal reguladora de la matèria, Construcciones Serrano SA haurà d'abonar a
l'Ajuntament d'Onda la corresponent taxa per ocupació de domini públic local.
TERCER.- Concedir llicència d'obres a Construcciones Serrano SA, amb N.I.F. número A46004661, i domicili al carrer En Sanz número 5, de València, per a la realització d'obres
consistents en la instal·lació d'una línia subterrània trifàsica de baixa tensió, al carrer
Alfonso Pallarés números 14, 16 i 18 d'Onda, segons projecte tècnic adjunt redactat per
l’Enginyer Tècnic Industrial Ricardo Ruiz Lombraña. El pressupost de les obres es de
8.468 euros, i el constructor .
Aquesta llicència es concedeix llevat del dret de propietat i sense perjudici del de tercers,
de conformitat amb el que disposa l'article 12 del Decret del 17 de juny de 1955 pel qual
s'aprova el Reglament de Serveis de les Corporacions Locals.
Existeix fiança dipositada per import de 3.000 euros, i el terme de garantia serà de 6
mesos.
Es tindran en compte les condicions administratives generals que acompanya la llicència
d'obres.
S'establiran les mesures de protecció necessàries, complint amb el RD 1627/97 de
Seguretat i Salut en el Treball.
L'interessat haurà de comunicar l’acabament de les obres, presentant el corresponent
certificat final.
QUART.- Segons el que disposa l'apartat 2 de l'article 85 de la Llei 6/94, de 15 de
novembre de la Generalitat Valenciana, es fixen els següents terminis:

A)Iniciació: 60 dies, comptadors des de l'endemà al de la recepció de la notificació del
present acord.
B)Execució de les obres: 12 mesos, comptadors des de l'endemà al de la recepció de la
notificació del present acord.
CINQUÉ.- Els dits terminis podran ser ampliats prèvia sol·licitud de pròrroga, en casos
justificats o de força major.
SISÉ.- El sol·licitant ha efectuat autoliquidació de la taxa per llicències urbanístiques i de
l'impost sobre construccions, instal·lacions i obres.
SETÉ.- Notificar el present acord a l'interessat i donar trasllat del mateix a l'àrea
econòmica als efectes oportuns.”
Després de la lectura i promogut el debat per part de la Presidència, cap dels senyors
Tinents d'Alcalde assistents sol·licita fer ús de la paraula, per la qual cosa la proposta
d'acord se sotmet directament a votació, aprovant-se per unanimitat.

14è) PROPOSTA DE CONCESSIÓ DE LLICÈNCIA PER A LA POSADA EN
FUNCIONAMENT DE LA GRUA SOL·LICITADA PER CONSTRUCCIONES Y
PROMOCIONES BESURI SL, AL CARRER MIQUEL PERIS 50-52-54.
Comença la consideració d’aquest punt de l'Ordre del Dia amb la lectura de la proposta
d'acord de data 20 de desembre de 2004, del Tinent Alcalde delegat de l’àrea
d’Ordenació del Territori, que es passa a transcriure literalment:
Vist l’expedient número 8834/04/15, que s’instrueix com a conseqüència de la sol·licitud
de llicència formulada per Construcciones y Promociones Besuri SL, amb N.I.F. número
B-12419677 i domicili al carrer Concepción, número 41, d'Onda , per a la instal·lació d'una
grua, al carrer Miquel Peris números 50-52-54, segons projecte redactat per l’Enginyer
Industrial Miguel A. Boix Trilles.
Vist que en la Junta de Govern Local, de data 29 de novembre de 2004, es concedeix a
Construcciones y Promociones Besuri SL, llicència per al muntatge de la grua sol·licitada.
Atès que de conformitat amb el que disposa l’article 21.1.q) de la Llei 7/85, de 2 d’abril, de
Bases del Règim Local, en relació amb l’article 41.9 del Reial Decret 2568/1.986, de 28 de
novembre, l’Alcaldia d’aquest Ajuntament és l’òrgan competent per a l’atorgament de la
llicència sol·licitada, si bé aquesta atribució ha sigut delegada en la Comissió de Govern,
per Resolució número 1.172/2003, de 24 de juny, en el punt primer, lletra B, apartat B,
atribueix a la mateixa: “14.- Concedir i denegar llicències d’instal·lació de grua.“
En conseqüència, i de conformitat amb l’informe de l’Enginyer Tècnic Municipal, de data
17 de desembre de 2004, favorable a la posada en funcionament, donat que son
correctes el certificats aportats per la mencionada entitat.
S’eleva a la Junta de Govern Local la següent proposta d’acord:
PRIMER.- Concedir llicència per a la posada en funcionament de la grua sol·licitada per
Construcciones y Promociones Besuri SL, al carrer Miquel Peris 50-52-54.

SEGON.-Notificar el present acord a l’interessat.”
Després de la lectura i promogut el debat per part de la Presidència, cap dels senyors
Tinents d'Alcalde assistents sol·licita fer ús de la paraula, per la qual cosa la proposta
d'acord se sotmet directament a votació, aprovant-se per unanimitat.

DESPATX EXTRAORDINARI.
Conclòs l'examen dels assumptes inclosos en l'Ordre del Dia i abans de passar al torn de
precs i preguntes, l'Alcalde pregunta si algun Tinent d'Alcalde desitja sotmetre a la
consideració de la Junta de Govern Local, per raons d'urgència, algun assumpte no
comprés en l'Ordre del Dia que acompanyava a la convocatòria i que no tinga cabuda en
el punt de precs i preguntes.
Prèvia declaració de la urgència acordada per unanimitat, i de conformitat amb l'article 83
en relació amb l'article 113 del Reial Decret 2568/1986, s'acorda debatre fora de l'Ordre del
Dia els següents punts:

DE-1) PROPOSTA D'APROVACIÓ DEFINITIVA ACTA
REPARCEL.LACIÓ I
DOCUMENTACIÓ ANNEXA DE LA UNITAT D'EXECUCIÓ SUR-3 EST, PARCIALMENT
MODIFICATIVA DEL PROJECTE REPARCEL.LACIÓ DEL SECTOR.
Comença la consideració d’aquest punt de l'Ordre del Dia amb la lectura de la proposta
d'acord de data 22 de desembre de 2004, del Tinent Alcalde delegat de l’àrea d’Ordenació
del Territori, que es passa a transcriure literalment:
“Vist que l'Ajuntament Ple, en sessió plenària celebrada el 25 de febrer del 2002, va
acordar l'aprovació i adjudicació definitiva a la mercantil “Onda Urbana, S.L” del Programa
d'Actuació Integrada de la Unitat d'Execució del Pla Parcial del sector urbanitzable
residencial SUR-3 Est d'Onda, per al seu desenvolupament pel procediment de gestió
indirecta, actualment en fase d'execució de les seues obres d'urbanització.
Tenint en compte l'acord de la Junta de Govern Local de data 10-5-2004, pel qual es va
aprovar el Projecte de Reparcel·lació i del Compte de Liquidació provisional de la referida
Unitat d'Execució, trobant-se entre la documentació aprovada la descripció de
l'adjudicació de les finques a efectes registrals, així com els acords del mateix òrgan de
dates 19-7-2004 i 11-10-2004, en el que s'introduïxen modificacions parcials als
documents aprovats.
Vista l'Acta de Reparcel·lació i documentació annexa de la reparcel·lació de la referida
Unitat d'Execució, presentada per a la seua tramitació davant de l'Ajuntament per l'Agent
Urbanitzador “Onda Urbana, S.L”, amb data novembre del 2004, documents de referència
per a la inscripció registral de les finques del sector i constituïts per fitxes d'aportació i
d'adjudicació, i en el que s'introduïxen modificacions parcials en relació amb la
documentació aprovada amb efectes exclusivament registrals.
Tenint en compte que el dit document va ser objecte entre novembre i desembre del 2004
d'un període d'exposició pública per deu dies hàbils, per mitjà d'avís individualitzat a tots
els interessats als efectes de formular al·legacions o observacions amb caràcter previ a la
seua aprovació definitiva, constatant-se la presentació de les al·legacions següents:
–Inmaculada Artero Varella (reg. entrada núm. 12517, 24-11-2004).
–Alfredo Peidró Vilanova (reg. entrada núm. 12524, 24-11-2004)

Vist l'informe de la mercantil “Onda Urbana, SL” amb registre d'entrada de data 13 de
desembre del 2004, sobre les al·legacions presentades.
Vist que d'ofici la Corporació ha detectat errors en la descripció de les parcel·les amb
núm. d'orde 77, 87, 88, 94, 96, 97, 98, 99, 125, 131, 134, 136, 140, 142 i 143, esmenats
per l'Agent Urbanitzador a excepció de les parcel·les 87, 99, 131, 140 i 142, que manquen
de títol inscrit en el registre, de la núm. 98, per quant la superfície que s'integra en la
reparcel·lació és superior a la que apareix en el Registre i no li queda resta, i la núm. 143,
que ja es va unir a la núm. 43.
Considerant l'informe del TAG de l'ÀREA d'Ordenació del Territori de data 21 desembre
del 2004, sobre l'assumpte de referència.
Considerant l'article 1.1 del RD 1093/1997, de 4 de juliol, pel qual s'aproven les normes
complementàries al Reglament per a l'execució de la Llei Hipotecària sobre inscripció en
el Registre de la Propietat d'Actes de Naturalesa Urbanística, en el que es disposa que
són actes inscriptibles en el Registre de la Propietat “els actes ferms d'aprovació
d'expedients d'execució del planejament, en quant suposen la modificació de les finques
registrals afectades pel Pla...”.
Considerant que els projectes de reparcel·lació han de ser objecte d'inscripció en el
Registre de la Propietat conforme als articles 69.1 in fine de la Llei 6/94, de 15 de
novembre, Reguladora de l'Activitat Urbanística Valenciana (LRAU), i 113 del Reglament
de Gestió Urbanística (RD.3.288/1978, de 25 d'agost).
Considerant que l'òrgan competent per a acordar l'aprovació de la present documentació i
de les correlatives modificacions en el projecte de Reparcel·lació del sector correspon en
este cas a la Junta de Govern Local, en virtut de la Resolució de l'Alcaldia núm 1172, de
data 24 de juny del 2003, per la qual es delega en el dit òrgan, entre altres competències,
l'aprovació dels instruments de gestió urbanística.
Per tot allò que s'ha exposat, propose a la Junta de Govern Local que adopte l'acord
següent:
PRIMER. Aprovar definitivament l'Acta de Reparcel·lació i documentació annexa de la
Unitat d'Execució del sector urbanitzable residencial SUR-3 Est, conforme a la
documentació presentada davant de l'Ajuntament per l'Agent Urbanitzador “Onda Urbana,
S.L” al novembre del 2004, als efectes de la inscripció de la reparcel·lació en el Registre
de la Propietat.
SEGON. Acordar, en relació amb les al·legacions presentades en el tràmit d'exposició
pública de l'al·ludida documentació, l'estimació de l'al·legació d'Inmaculada Artero Varella,
així com la desestimació de l'al·legació d'Alfredo Peidró Vilanova, traslladant als alegants
d'un extracte individualitzat de l'informe municipal de resposta a les seues al·legacions.
TERCER. Acordar, com a conseqüència de l'aprovació definitiva de l'Acta de
reparcel·lació i documentació annexa, la modificació del projecte de reparcel·lació del
referit sector, en el sentit següent:
–Modificacions a instància de l'Agent Urbanitzador en finques aportades:
–Finques núm. 13, 25, 66, 67: s'especifica el títol pel qual l'Ajuntament d'Onda ostenta la
titularitat de dites parcel·les.
–Finca núm. 28: Es fa referència a què la dita parcel·la no aconseguix parcel·la mínima i

que se consigna l'import a cobrar per la propietat, a més d'especificar el títol pel qual
s'ostenta la propietat de la parcel·la.
–Finca núm. 40: S'especifica titular (en les persones de Mª Carmen Macián Miró i Obdulio
Mondejar Junquero) i títol d'origen.
–Finca núm. 57: Es descriu el títol d'origen i els propietaris de la parcel·la (Ernesto,
Carmen i Vicente Ventura Pallarés).
–Finca núm. 58: Es descriu el títol d'origen i els propietaris de la parcel·la (Família Ortells).
–Finca núm. 62: s'especifiquen les dades de la finca.
–Finca núm. 64 A: s'especifiquen les dades de la finca.
–Finca núm. 65: s'especifiquen les dades de la finca.
–Finca núm. 85: S'especifica titular (en les persones d'Ismael-José Castelló Cerdá) i títol
d'origen.
–Finques núm. 94, 95, 99, 104, 110, 137, 138, 140: Es fa referència a què la dita parcel·la
no aconseguix parcel·la mínima i que se consigna l'import a cobrar per la propietat.
–Finques núm. 100 i 101: S'especifica titular (en la persona de Jaime Falagán Sansano) i
títol d'origen.
–Finca núm. 144: S'especifica titular (en la persona de María-Josefa López Benavides) i
títol d'origen.
–Finca núm. 145: S'especifica titular (en la persona d'Alfredo Peidro Vilanova) i títol
d'origen.
–Finca núm. 146: Es menciona construcció indemnitzable.
- Modificacions a instància de l'Agent Urbanitzador finques adjudicades:
–Finca núm. 4 B: es canvia el títol com a conseqüència de la desaparició de la finca 13
(camins) i terrenys expropiats pel col·lector.
–Finca núm. 6: S'especifica que la finca pertany a Vicent Varea García en ple domini amb
caràcter privatiu.
–Finca núm. 10: S'especifica que la finca pertany a Manuel Gorriz Fornás en ple domini
amb caràcter privatiu.
–Finca núm. 12: S'especifica que la finca pertany a Ismael Taus Sancho en ple domini
amb caràcter privatiu.
–Finca núm. 23 B: Es descriuen dades inscripció finca d'origen i s'especifica que la
titularitat pertany per mitat i proindivís a Vicente i José Fuertes Aguilella amb caràcter
privatiu estos dos.
–Finca núm. 30: Es rectifica l'error en la determinació de la titularitat, que correspon a
Joaquín Gil Roca.
–Finca núm. 39: Es rectifica l'error en la determinació de la titularitat, que correspon a
Manuel Benedito Serrano en ple domini amb caràcter privatiu.
–Finca núm. 43 B: Canvi de títol com a conseqüència de la desaparició de la finca 143.
–Finques núm. 49 A i 49 B: Canvi de títol com a conseqüència de la desaparició de la
finca 52.
–Finca núm. 57: S'especifica que la titularitat correspon a Ernesto, Carmen i Vicente
Ventura Pallarés per terceres parts indivises.
–Finca núm. 60: Canvi de títol com a conseqüència de la desaparició de la finca 61.
–Finca núm. 76 D: S'especifiquen les dades d'inscripció de la finca d'origen.
–Finca núm. 86: Es descriu una servitud de pas a favor d'Iberdrola, S.A.
–Finca núm. 137: S'especifica la titularitat a nom de Juan-José Gargallo Mor (1/3 privatiu i
2/3 guanys) i la seua esposa María Pilar Escribano Encarnación (2(3 guanys),
incorporant-se en la descripció del títol una nova finca registral.
–Finques D-3 i D-4: Es modifica el caràcter patrimonial de la finca (propietat de
l'Ajuntament d'Onda) pel caràcter de domini públic, com a conseqüència de la cessió
obligatòria.
–Modificacions aprofitament Onda Urbana, S.L:

L'aprofitament de l'Agent Urbanitzador es modifica de la següent manera, amb les
correlatives conseqüències:
1)Procedent de les finques de la seua propietat (parcel·les 4 i parcel·la 79): 1.363,56 m2/t
2)Procedent de les finques de l'Ajuntament (parcel·les 25, 31, 66 i 67): 968,55 m2/t
3)Procedent del pagament en terrenys (parcel·les 6, 41, 45, 141 i 134): 1.588,06 m2/t
4)Per l'aprofitament de l'Ajuntament (10% . col.lector): 15.961,44 m2/t
5)Excés d'aprofitament adjudicat: 271,38 m2/t.
TOTAL APROFITAMENT: 20.152,99 m2/t
Com a conseqüència de l'anterior, el repartiment de l'aprofitament en les finques de la
mercantil “Onda Urbana, S.L” procedent de l'aprofitament municipal quedarà de la
següent manera, amb una diferència de -3,08:
– Finca 4 A: 7.361,33 m2/t
– Finca 4 B: 10.255,70 m2/t
– Finca 4 C: 221,49 m2/t
– Finca 4 D: 396,75 m2/t
– Finca 4 F: 251,45 m2/t
– Finca 4 G: 254,15 m2/t
–Modificacions a instància de la Corporació:
Es modifica la descripció de les següents parcel·les aportades, en el sentit següent:
- La finca amb núm. d'orde 77 participa amb 1.394 m2 en la reparcel·lació (afecció del
56%), quedant una resta exclosa de la Unitat d'Execució de 1.099 m2, els límits de la qual
es descriuen en la documentació modificativa.
– La finca amb núm. d'orde 88 participa amb 279 m2 en la reparcel·lació (afecció del 40
%), quedant una resta exclosa de la Unitat d'Execució de 421 m2, els límits de la qual es
descriuen en la documentació modificativa.
– La finca amb núm. d'orde 94 participa amb 81 m2 en la reparcel·lació (afecció del
19%), quedant una resta exclosa de la Unitat d'Execució de 353 m2, els límits de la qual
es descriuen en la documentació modificativa.
– La finca amb núm. d'orde 96 participa amb 390 m2 en la reparcel·lació (afecció del
47%), quedant una resta exclosa de la Unitat d'Execució de 441 m2, els límits de la qual
es descriuen en la documentació modificativa.
– La finca amb núm. d'orde 97 participa amb 749 m2 en la reparcel·lació (afecció del
45%), quedant una resta exclosa de la Unitat d'Execució de 913 m2, els límits de la qual
es descriuen en la documentació modificativa.
– La finca amb núm. d'orde 125 participa amb 403 m2 en la reparcel·lació (afecció del 48
%), quedant una resta exclosa de la Unitat d'Execució de 428 m2, els límits de la qual es
descriuen en la documentació modificativa.
– La finca amb núm. d'orde 134 participa amb 1.023 m2 en la reparcel·lació (afecció del
82 %), quedant una resta exclosa de la Unitat d'Execució de 224 m2, els límits de la qual
es descriuen en la documentació modificativa.
– La finca amb núm. d'orde 136 participa amb 1.288 m2 en la reparcel·lació (afecció del
77 %), quedant una resta exclosa de la Unitat d'Execució de 374 m2, els límits de la qual
es descriuen en la documentació modificativa.
–Parcel·la d'Hereus d'Aurea Herrero Campos
Les parcel·les amb núm. d'orde 122 A i 122 B (tant en les aportacions com en les

adjudicacions) figuraran a nom d'Hereus de Sra. Aurea Herrero Campos, resultant els
seus hereus Carmen Peris Artero (25%), Miguel Peris Artero (25%) i Inmaculada Artero
Varella (50%). Es determinarà que el títol d'origen és l'herència de Sra. Aurea Herrero
Campos, i no la de Miguel Artero Granel.
- Altres canvis:
S'adapten els nous reparcel.latoris als acords de la Junta de Govern Local de dates 19-72004 i 11-10-2004, parcialment modificatius de l'acord d'aprovació definitiva del projecte
de reparcel·lació del sector.
QUART. Requerir a l'Agent Urbanitzador “Onda Urbana, SL” perquè remeta la
documentació aprovada al Registre de la Propietat de Vila-real núm. 2, interessant la
corresponent inscripció registral.
QUINT. Disposar la publicació del present acord al Butlletí Oficial de la Província, de
conformitat amb l'article 59.4 A) de la Llei 6/94, de 15 de novembre, Reguladora de
l'Activitat Urbanística Valenciana, així com la notificació als interessats en l'expedient, als
efectes legals oportuns.”
Després de la lectura i promogut el debat per part de la Presidència, cap dels senyors
Tinents d'Alcalde assistents sol·licita fer ús de la paraula, per la qual cosa la proposta
d'acord se sotmet directament a votació, aprovant-se per unanimitat.

SEGONA PART: CONTROL I FISCALITZACIÓ DELS ÒRGANS DE GOVERN:
1r) PRECS I PREGUNTES.
Comença la consideració d’aquest punt de l'Ordre del Dia amb la pregunta per part de la
Presidència als membres de la Junta sobre si desitgen formular algun prec o pregunta,
no produint-se cap intervenció.

I no havent-hi més assumptes que tractar, per la Presidència s'alça la sessió, sent les huit
hores i vint-i-cinc minuts del dia del seu començament, de tot la qual cosa, done fe.

